Планирање рада у предшколској установи
У васпитно-образовном раду, на било ком нивоу, па и у предшколским установама
на може без планирања. Планирањем се постиже могућност остваривања циља рада у
предшколској установи. Добар и на време урађен план обезбеђује могућност благовремене
припреме васпитача за рад. Пре него што васпитач приступи планирању усвајања
математичких појмова, мора добро да познаје:
1.

циљ и задатке који истичу из тог циља, математичког

образовања деце предшколског узраста,
2.

основе програма васпитно-образовног рада у предшколским

установама,
3.

математичке садржаје, шире од оних који су садржани у

програму васпитно образовног рада у предшколским установама,
4.

да познаје узрасне могућности деце у појединим групама

предшколског узраста,
5.

да добро познаје услове рада предшколске установе.

Постоје три врсте планирања:
-

глобални или годишњи план,

-

месечни или оперативни план и

-

дневни план или припрема дневне делатности.

Годишњи или глобални план даје опште смернице и општу оријентацију и распоред
области према месецима реализације. Месечни планови су конкретни. У њима се одређује
садржај активности формирања математичких појмова. Припрема за активност деце је
детаљна разрада садржаја, начина рада, дидактичког материјала и средства која ће се
користити у реализацији активности. Све ово мора бити садржано у писаној припреми за
активности формирања математичких појмова. Писана припрема мора бити усклађена са
могућностима деце из групе за коју се припрема пише. Затим, опремљеност предшколске
установе (средства, простор, литература и др.) у којој се активност одвија. Састоји се из
следећих делова:
1.

први део садржи назив теме која се реализује, узета из глобалног

оперативног плана, затим група за коју се активност организује,
2.

други део су васпитно-образовни задаци,

3.

трећи део су фазе у којима се васпитно-образовна активност одвија.

Писана припрема је најсадржајнији и најдетаљнији план који обухвата задатке који
проистичу из циља активности који ће бити реализовани тог дана.
У припреми се у главним цртама даје и разговор који се води са децом. Питања која
ће се постављати и одговори који се очекују. При организовању васпитно-образовне
активности веома је важно дефинисати и предвидети активност деце у оквиру овог
процеса (играју се, такмиче, рашавају проблем, певају, цртају, учествују у позоришној
представи, припремају дидактичка средства и др.)
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